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Yurtdışı ve yurtiçi piyasalar hafif alıcılı seyrediyor. Açılışta yön bulmakta zorlanan Borsa İstanbul
yönünü yukarıya çevirdi. A.B.D Dışişleri Bakanının dün gece yaptığı, Güney Kıbrıs Rum Kesimi’ne
uygulanan silah ambargosunun kısmen kaldırıldığına dair açıklamayla birlikte güne satış baskısıyla
başlayan endeks, sabah saatlerindeki baskıyı hızlı kırdı.
Genel Başkanvekilinden Kıbrıs Tepkisi. AK Parti Genel Başkanvekili Numan Kurtulmuş, "ABD'nin
aldığı bu karar hem Akdeniz'deki hem de Türkiye ile Yunanistan arasındaki gerilimin artmasına yol
açacak siyaset dışı ve basiretsiz bir karardır." ifadesini kullandı.
Emrah Şener yeniden TCMB Başkan Yardımcılığına atandı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan
tarafından TCMB Başkan Yardımcılığı'na Emrah Şener'in tekrar atanmasına ilişkin karar, bugünkü
Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi.
TCMB, 30.09.2020 vadeli 10.00 milyar TL tutarlı repo ihalesi açtı.
Bakır 6 ila 12 ayda 8.000 dolara yükselebilir. Citigroup, bakır fiyatlarının dünya genelinde 2021
yılındaki 300.000 tonluk açığa dikkat çekerek 6 ay ile 1 yıla kadar 8.000 dolar seviyesini görebileceği
tahmininde bulundu.
Apple artık Londra borsasından daha büyük. Apple, 2 trilyon dolarlık piyasa değeri ile İngiltere
FTSE 100 Endeksi'ndeki şirketlerin toplam değerini aşmış oldu.

UYARI NOTU: Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, yetkili
kuruluşlar tarafından kişilerin risk ve getiri tercihleri dikkate alınarak kişiye özel sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler ise genel
niteliktedir. Bu tavsiyeler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak
yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir.
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BİST 100:
Endeks güne 1086,09 seviyesinden başladı. Öğleden önce en yüksek 1091,3 seviyesini gören BİST 100
endeksinin şu saatlerde 1087,47 seviyelerinde hareket ettiğini izliyoruz. Endekste olası yukarı yönlü
hareketlerde ilk direnç 1092,85 seviyesinde bulunuyor.
Destek: 1070,98 - 1056,76 - 1049,11
Direnç: 1092,85 - 1100,5 - 1114,72

Şirket Haberleri:
Aselsan (ASELS): Ukrayna Ordusu ile 2017 yılından bu yana iş yapan Aselsan, Ukrayna'da şirket kurdu.
Aselsan Ukrayna’da pazarlama ve iş geliştirme faaliyetlerini yürütmek adına Aselsan Ukraine LLC. ünvanlı
şirketin 1 Eylül itibarıyla tescil edildiğini duyurdu.

USDTRY:
Şu saatlerde 7,3809 seviyelerinde hareket eden USDTRY kuru güne 7,3694 seviyesinden başladı. Öğleden
önceki işlemlerde en yüksek 7,3821 ve en düşük 7,3587 seviyelerini gören kur hafif alıcılı seyrediyor. Kur
için yukarı yönlü hareketlerde ilk direnç 7,3900 seviyesinde.
Destek: 7,3373 - 7,3056 - 7,2847
Direnç: 7,3900 - 7,4109 - 7,4427
EURTRY:
Şu saatlerde 8,7571 seviyelerinde hareket eden EURTRY kuru güne 8,7778 seviyesinden başladı. Öğleden
önceki işlemlerde en yüksek 8,7909 ve en düşük 8,7472 seviyelerini gören kur hafif alıcılı seyrediyor. Kur
için yukarı yönlü hareketlerde ilk direnç 8,8287 seviyesinde.
Destek: 8,7486 - 8,7175 - 8,6685
Direnç: 8,8287 - 8,8777 - 8,9089
EURUSD:
Güne 1,1912 seviyesinden başlayan paritenin şu saatlerde 1,1864 seviyelerinde hareket ettiğini izliyoruz.
Öğleden önceki işlemlerde en yüksek 1,1930 ve en düşük 1,1852 seviyelerini gören EURUSD paritesi hafif
satıcılı seyrediyor. Parite için aşağı yönlü hareketlerde ilk destek 1,1873 seviyesinde.
UYARI NOTU: Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, yetkili
kuruluşlar tarafından kişilerin risk ve getiri tercihleri dikkate alınarak kişiye özel sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler ise genel
niteliktedir. Bu tavsiyeler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak
yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir.
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Destek: 1,1873 - 1,1832 - 1,1763
Direnç: 1,1983 - 1,2052 - 1,2093
XAUUSD:
Ons altın haftanın üçüncü işlem gününe 1969 seviyesinden başladı. Öğleden önce en yüksek 1973 en düşük
1956 seviyelerini gören değerli metal şu saatlerde 1971 seviyelerinde fiyatlanıyor. Ons altın için ilk direnç
1988 seviyelerinde.
Destek: 1958 - 1946 - 1929
Direnç: 1988 - 2005 - 2017
BRENT:
Haftanın üçüncü işlem gününe 45,938 seviyesinden başlayan Brent petrol sabah saatlerinde en yüksek
46,16 en düşük 45,66 seviyelerini gördü. Şu saatlerde 45,84 seviyesinde hareket eden emtiada %0,1 azalış
gözleniyor. Brent petrol için ilk destek 45,53 seviyesinde.
Destek: 45,53 - 45,18 - 44,8
Direnç: 46,27 - 46,65 - 47

UYARI NOTU: Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, yetkili
kuruluşlar tarafından kişilerin risk ve getiri tercihleri dikkate alınarak kişiye özel sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler ise genel
niteliktedir. Bu tavsiyeler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak
yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir.
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